Благодійна організація Благодійний фонд "Львівська дитяча галерея"*
Львівська обласна адміністрація_Львівська обласна рада_Львівська міська рада
Департамент освіти і науки ЛОДА* Департамент у справах культури та релігії ЛОДА
КЗ ЛОР Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти*
Донецький обласний художній музей_КЗ ЛОР Палац мистецтв* Краєзнавчий музей у Станиці Луганській
ГО "П'ятерня" * Дитяча школа народних мистецтв*Львівська національна академія мистецтв
ОКЗ "Харківський художній музей"*Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

XX Міжнародний форум і Конкурс 2021–2022

Золотий мольберт
слідами праведного Кир Андрея
єднає дітей України та світу
10.06.2021–01.06.2022

Програма

Міжнародний форум «Золотий мольберт" покликаний у творчому спілкуванні виявляти
креативних педагогів, здатних єднати й розвивати здібності дітей.
Дитяча творчість не знає кордонів – вона летить над політикою й зрозуміла кожній людині
на Землі, а дитячі шедеври, створені наживо, промовляють мовою єдності та миру.

Мета

Залучення до творчої діяльності й розвитку креативного візуального мисленння талановитих
дітей віком від 4 до 16 років, у тому числі з особливими потребами, щоб у творчому спілкуванні
на пленерах, майстер-класах і воркшопах розкривати їх здібності, популяризувати їх творчість
як на пересувних виставках у містах України та світу, так і у віртуальному просторі на сайтах
Львівської муніципальної дитячої галереї: artclass.lviv.ua та facebook.com/artclass.org

Завдання

Розвивати творче мислення, інтерес до сприйняття краси навколишнього світу; українського
й світового візуального мистецтва; формувати почуття художньо-естетичного смаку
образотворчими засобами; виховувати систему духовно-моральних цінностей в рамках
творчого спілкування; популяризувати дивовижний світ дитячих малюнків, які є свідченням
важливої ролі творчого процесу у загальному розвитку особистості кожної дитини; створювати
учасникам сприятливі умови для творчої діяльності та взаємозбагачення; популяризувати
педагогічний досвід і методичні досягнення сучасних педагогів і виявляти цікаві креативні
педагогічні ідеї та публікувати їх в авторських майстернях Літньої школи педагічної
майстерності та у світовому віртуальному просторі:

artclass.lviv.ua та facebook.com/artclass.org

На базі Конкурсу діє Літня школа педагогічної майстерності
02–10.06.2021 р. і з 15–25.08.2021 р. Локація: м.Львів, вул. Огієнка, 18.а, КЗ ЛОР ЛОІППО
10.07–19.08.2021 Локація: Херсонська обл. Арт-резиденція Тетяни Мялковськаої

ХХ Міжнародний Конкурс
"Золотий мольберт слідами праведного Кир Андрея"
у 2022 р."
10.06.2021 р. – завершився заочний етап Конкурсу.

Учасники заочного етапу (вік учасників 4–16 років) до 10.06.2021р.
зареєструвались і заповнили на сайті ARTCLASS.LVIV.UA анкету учасника. До анкети прикріпили якісно зазнимковані дві творчі роботи
на теми: 1. Автопортрет у довільній техніці (з використанням елементу, який характерний для країни, яку представляє учасник). 2. Композиція улюбленого мотиву.

21.07.2021 р. – публікуються результати заочного етапу

Усі учасники заочного етапу отримують електронні дипломи.
Всенародне голосування відбудеться:
10.09–10.12.21 р. на www.artclass.lviv.ua
Учасники заочного етапу, які за результатами оцінки Журі, набрали
більше 130 балів запрошуються до участі у фіналі ХХ Конкурсу "Золотий
мольберт слідами праведного Кир Андрея", (м. Львів, 28 (29).05.2022 р.).
Учасники заочного етапу, які отримали 100 і більше балів беруть участь
у всенародному голосуванні.

За бажанням ці учасники мають право прийняти участь у літній школі педагогічної
майстерності та виконати додаткову роботу, яка буде предсталена на всенародному
голосуванні. Робота буде створюватись на майстер-класах і пленерах Літньої школи
педагогічної майстерності (локація: м.Львів, вул. Огієнка, 18.а (КЗ ЛОР ЛОІППО). Літня школа
проходитиме з 15–20 серпня та з 21 по 25 серпня 2021 року у Львові. Для цього необхідно
зареєструватись: див. Анкету на сайті artclass.lviv.ua.

Учасникам заочного етапу, які за результатами оцінки Журі набрали
менше 100 балів, надається шанс створити додаткову роботу, яка може
буде публікуваьтся на www.artclass.lviv.ua для всенародного голосування.
Робота створюється в рамках очного етапу на майстер-класах і пленерах
Літньої школи педагогічної майстерності (локація: м.Львів, вул. Огієнка, 18.а (КЗ
ЛОР ЛОІППО). Літня школа проходитиме з 15–20 серпня та з 21 по 25 серпня
2021 року у Львові. Для цього необхідно зареєструватись: див. Анкету на
сайті artclass.lviv.ua.

Переможці всенародного голосування

підтверджують статус фіналістів Конкурсу та
з 28-29.05.22 р. створюють у Львові фінальну композицію.

Програма фіналу та його локація буде опублікована на сайті artclass.lviv.ua з 01.05.22 р.

Фінал ХХ Міжнародного конкурсу дитячої творчості "Золотий
мольберт" проходитиме у місті Львові з 28 (29) травня.
Учасники фіналу нагороджуються золотими медалями, дипломами,
цінними подарунками.
Переможець фіналу отримує гран-Прі – золотий мольберт.
Фіналісти, відзначені Журі, отримують путівки у Літні школи
педагогічної майстерності в Україні та за кордоном.

